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УРЯД ОСТЕРІГАВ Ф Щ Р А ¾ І Ю 
ПРОТИ СТРАЙКІВ 

ВАШИНГТОН. — Генерал Джансон, адміністра
тор уряду відбудови краю, виголосив перед річною 
конвенцією Американської Федерації Праці промо
в\, в котрій остерігав робітничі юнії перед уживан
ням страйку. 

Генерал доказував, що страйк тепер не на часі 
бо в Америці виставлено іншу, справнішу машине
рію до полагоджування суперечок між 'підприєм
цями й робітниками, а це урядові бюра порозумін
ня. Він говорив з натиском: „Ви не можете толе
рувати страйків. Публична опінія є великою силою, 
і вона остаточно знищить усякі виворотні впливи".' 

ЗА СПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЮНІЙ. 
На конвенції йшла далі довга й горяча дебата 

за спосіб організації юній. Одні заявлялися за ста
рий спосіб організації за фахами (кресртами), 
другі виказували шкоди з такого способу органі
зації й радили організувати всіх робітників одного 
промислу в одну юнію, як це є з майнерами в*угля 
та броварними робітниками. Остаточно побідили 
прихильники старого способу організації: за фа
хами. 

ВЖЕ ТРИЦЯТЬ ТРИ СТЕЙТИ ЗА ВІДКЛИКАННЯ 
ПРОГИБІЦІЇ. 

ДЖЕКСОНВІЛ (Флорида). — Підчас народньо-
го голосування за прогибіцію, котре відбулось у 
вівторок. 10 вересня, за її задержання заявилися 17,-
000 голосів, а за відкликання 75,000. 

Замітно, що навіть сільські округи голосували 
за відкликання. 

АНҐЛІИСЬКО-АМЕРИКАНСЬКІ ТОРГИ ЗА ВО
ЄННУ ПОЗИЧКУ. 

ВАШИНГТОН. — Підчас переговорів з Амери
кою про сплату воєнних довгів, англійські представ
ники висунули цікаві аргументи за опущення довгів. 
Англія добивається від Америки признання, що во
єнні довги це не є звичайні торговельні довги, за
тягнені в п і л « , . . ? виглядом зисків, а дог.ги конечно
сті! затягнені державою в часі крізи. 
ЗАГРОЗА ГЕНЕРАЛЬНОГО ВУГЛЕВОГО СТРАЙКУ 

В ІНДІЯНІ. 
СОЛИВАН (Індіяна). — Висилка стейтового 

війська в страйковий округ не вспокоїла майнерів, 
а ще більше їх розярила. Коло дві тисячі майнерів | 
з околиці Линтона зараз вийшли на страйк, щоби | 
заставити власників приняти до роботи юнійних 
робітників. Не зважаючи на заборону зборів уря
дом стейту, в Клинтоні відбулися збори майнерів 
на яких майнери домагалися відкликання військ з 
повіту Соливан. Через проголошення воєнного ста
ну готова станути робота в цілій майнерській окру
зі. Уряд робить зусилля не допустити до генераль
ного страйку, але покищо не має успіху. 
НОВІ ПЕРЕГОВОРИ З ФРИКОВОЮ КОМПАНІЄЮ. 

П1ТСБУРҐ (Па.). — Під натиском президента 
Рузвелта відбулася тут конференція представників 
майнерської юнії й урядників Фрикової Коксової 
Компанії. Переговори велися за признання юнії та 
поворот робітників до праці. Після конференції 
представники юнії висказували надію.на скоре по
лагодження спору." 

КРОВАВІ СТРАЙКИ НА ЗАХІДНІМ ПОБЕРЕЖУ 
АМЕРИКИ. 

САН ФРАНСИСКО. — У бійках між фермерами, 
що управляють бавовну, і страйкуючими робітника
ми загинули 4 особи, а 2 ранено так тяжко, що вони 
помирають у шпиталі. Більшість робітників це імі-
гранти з Мексика. 

Подібні непорозуміння виринають теж між 
фармерами й робітниками, нанятими до збирання 
салати. 

УРЯД ПЛЯНУЄ БУДІВЛІ. 
ВАШИНГТОН. — Федеральний уряд думає почи

нати будову дешевих апартаментових будинків на 
місце старих і брудних дільниць, відомих під на
звою „сламс". 

Уряд збирається видати на цю ціль велику су
м\· гроша. Буде він мати свою агенцію в кождому 
більшому місті. 

ПОСТУП ТЕЛЕВІЗІЇ. 
КЕМДЕН (Ню Джерзі) . — Італійський винахід

ник Марконі відвідав лябораторії „Ар-Сі-Ей-Виктор 
Ко." Подивляючи найновіші винаходи на полі теле
візії, винахідник висказував надію, що вже в близь
кій будучности буде можна1 пересилати по приват
них хатах образки з подій, як тепер пересилається 
радіом голос. 
МАТИ БЛИЗНЯТ СТАЄ НА СУД ЗА ПОКИНЕННЯ 

ДІТЕЙ. 
НЮ ЙОРК. — Пані Марія Де Россо, котра по 

виході зі шпиталю покинула свої близнята, одно 
в собвею, друге в церкві, станула ·перед судом за 
покинення дітей. Вона призналася до вини, але ви
правдувалася страхом, що не потрафить їх прокор-
мити. Суддя встановив для неї запоруку в сумі 100 
долярів, а коли муж не міг роздобути грошей, суд 
казав її лишити в арешті до осудження справи пе
ред лавою .присяжних* _.. «*, .. —Ш~

П Р О Т И Р Е К Е Т І Р С Т В А В П Р А 
Л Ь Н Я Н І М П Р О М И С Л І . 

Перед повітовим судом у 
Бруклнні почалася розправа 
проти Джейкоба Мелона 
двох товаришів, обжалованнх 
за рекетірство в пральнянім 
промислі. Минулого серпня 
обжалован¡ призналися до ви 

але тепер хотіли би від 
кликати своє признання. 

З А Д И В Е Р С І Й Н И Й Р У Х Н А 
ПОЛІССІ . 

Прокуратура окружного су
ду в Луцьку виготовила й до
ручила вже акт обвинувачен
ня проти 55 осіб, арештованих 
у серпні і вересні 1932 р. під
час диверсійного руху мину
лої осени на волинському По
ліссі. Головні обвинуваченні: я-
кийсь Ц. Букатчнк і Ольга 
Коцко з Дрогобича, більшість 

Кове.тьіцини, переважно з о· 
колиць Повурська, Голоб, Ма-
иевич і Любитова та Лю_бомль 
щини; переважно сільська мо
лодь, з них кілька жінок 
Згідно з актом обвинувачення, 
провідником „диверсантів" б; 
Трохим Півень з Уховецька на 
Ковельщині, який виступ; 
прізвищем „Чайковський". Він 
деякий час був на Радянщині, 
звідки минулого року повер-

і спільно з Йосифом 
Поторськн.м з села Смоляр 
зорганізував диверсійні відді
ли, поділені на сімки. Обвнну-

чені перебувають у вязии-
х в Луцьку й Ковлі. Термін 

судової розправи, яка відбу
деться мабуть у Ковлі пізкою 
осінню, ще не визначений. 

ІТАЛІЯ ФОР.ТИФІКУЄТЬСЯ і 
НА ГРАНИЦІ ЮГОСЛАВІЇ. 

ГІТЛЕРІВСЬКІ ЯЧЕИКИ НА 
БУКОВИНІ ТА^В СЕМИГО-

ГОРОДЩИНІ. 

Румунська преса подає віст· 
у про скріплену агітацію гіт

лерівців між Німцями на Бу
ковині та в Семигородщин¡. 
Кажуть, що до Румунії приїха
ли останніми часами кількана-
цять гітлерівських інструкто
рів, яких діяльністю нібито 
кермує німецьке посольство в 

угкаред·*> 

НАБОГАТША ЛЮДИНА 
СВІТА. 

„ТВЄРДЗИ" ПОЛЬСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ НА „ГАИДА-

МАЦКІХ" ОБШАРАХ. 

! одного 
попав \ 

„Курієр Краковскі" з дня 5 
вересня знову займається по
глиблюванням „мислі вепул-
жиця" в Східній Галичині. Як 
звичайно, згадує ще раз бай
ку про чужі виливи, німець
кі гроші, підпали стирт і т. п. 
Тішиться роботою москов
ських наймитів у Самб¡рщнн¡, 
пускає брехню про захвалю
вання польського шкільництва, 
а рівночасно признає, що не 
все населення протиставиться І р О З К И Д а і 

націоналістичній акції. 'щами рубіни 
Націоналістична акція, н а І д и т о щ о _ 

думку „Курієра", прищіплю-Г 
ється там, де нема „косцюлка", 
„шкулкі", чн польського скле-1 ПОКАРАНІ 
пу. На Гуцульщині так не є, бо 
там „населення переконалося, 
що Польща нікого не винаро-
довлює, ні не гнобить, а нав
паки, є джерелом поважного 
доходу". (Відколи податки 

[приносять дохід?) Поляк, мов-
це щось у роді старшого 

брата (!). А кінчить „Куріє-
рок" „скромним" кличем: 

Польські косцьоли і капли
ці, польські школи, склепи і 
промислові заклади, яко твер
дині мира й культури на сході, 
оце найдоцільніший спосіб бо
ротьби зі стихією неспокою і 
неиавнсти". 

Іро Нізама з Гайдерабаду,¦ 
який є сьогодні найбагатшою 

юдиною світа, розказує один 
нглійський міністер, що він 

має стільки дорогого каміння, 
що шість найсильніших людей 
не моглиб забрати їх на пле
чі. В підземельних касах Ніза
ма було досі заледви кілька о-
с¡б. Один індійський журна
ліст, що побував у цих скарб
ницях, оцінює всі дорогоцн-
ности Нізама на 8—9 міл¡ярдів 
долярів. Скарбниця Нізама по
більшується кожного року, бо¡ 
з державних податкв приділю 
ють щораз то нові великі су
ми на §акуп нових самоцвітів. з и ч а т и . Ця цікава історії 
Теперішній володар Г а й д е р а - | К Д И К а л а ,„ м і с т і зрозумілу сен· 
балу жиє назагал досить| 
скромно. Зате його батько зна
ходив найбільшу розкіш у пе-
рекидуванні самоцвітів 

/та в другий. Ко· 
добрий настрій, 
дворян прнгор-
сафіри, смараг-

ЧИТАЛЬНИКИ. 

Яворівське староство пока
рало Андрія Купновицького з 
Бунова, голову читальні, й О-
іену Гридову з Бунова, члени-, 
цю комітету будови читальня-
ного дому, карою по 20 зл. 
ібо 3 дні арешту за те, що ні
бито вони переводили без до
зволу влади збірку датків на 
будову читальні. Крім них за 
те саме покарало староство й 
Омеляна Сливку. Покарані ·від
кликалися до окружного суду 

Перемишлі. 

ВЕҐЕТАРІЯНСЬКИИ ОБІД. 

Дуже популярний віден 
ський фейлетоніст В. К. заму
чує усіх своїх товаришів та 
знайомих веґетеріянською про
пагандою, бо сам є дуже го
рячим вегетаріянином і по йо 

КАТОЛИКИ СВЯТКУВАТИ
МУТЬ ВЕЛИКДЕНЬ ПЕВНО
ГО дня КОЖДОГО РОКУ. 

Окрема комісія кардиналіЕ 
іаймалася справою святкуван
ня Великодня. Комісія рішила, |го думці людина повинна їсти 
цоби Великдень був ненору-|тільки сиру ярину. Підчас од· 
ціним святом й щоб припадав 
кождого року· на той самий 
день. Остаточне рішення зале
жить уже лише від одобрення 
цапи римського. Пала правдо
подібно одобрить думку кар
динальської комісії. А тоді 
ввесь католицький світ святку
ватиме Великдень, від 1935 р. 
почавши, все того самого ка
лендарного ·дня. 

ного проходу стрічає добро
го свойого друга, якому почи
нає захвалювати всі добрі 
прикмети вегетаріанських хар-

іів. Після півгодинного викла-
ty стомлена жертва витягає 

годинник,"дивиться з досадою 
на нього й каже: „Вже по два-
нацят¡й, мій найдорожчий, 
спішися д о дому, а то готов 
тобі зівянути обід". 

БОЛЬШЕВИКИ ПОБРЕНЬКУЮТЬ 
Ш А Б Л Я М И 

МОСКВА (СССР). — Радянська преса далі на
падає на Японію за її наміри захопити в свої руки 
Східньо-Китайську залізницю та за арешти ман-
джурським урядом радянських урядовців на тій за
лізниці. Газети кажуть, що манджурський уряд ви
конує японські накази, підготовляючи тим захоп
лення в ру·ки Японії цілої Східньо-Китайської за
лізниці. 

Газети пишуть, що повідомлення кореспонден
та „ТАС" з Токіо є правдиве про таємні пляни Я-
понії, які нібито той кореспондент викрив. Япон
ські газети й уряд заявляють, що це вигадка ра
дянського кореспондента, якого перебування в Я-
понії тепер стає неможливим. Радянська преса за
являє, що Росія буде боронити своїх підданих, я-
ких арештували і *переслідують у Манджурії, а та
кож буде боронити своє майно в Манджурії. 

СПРАВА ВІЙНИ В РУКАХ ЯПОНІЇ. 
ТОКІО (Японія). — 3 японських урядових кол 

категорично заперечують пляни, які нібито викрив 
кореспондент агенції „ТАС", й покищо неофіційно 
домагаються, щоб радянська преса припинила кам
панію проти Японії, яка то кампанія оперта на ви
гаданім документі. Японському послови в Москві 
видано наказ переговорити в цій справі з росій
ським ком¡саріятом закордонних справ. 

В Японії тепер змагаються дві течії: одна є за 
війну з Росією тепер, а друга за те, що треба ще ви
чекати й підготовити світову опінію до такої війни 
й приготовити себе до війни. Годі ще сказати, яка 
течія візьме верх, бо в самій Японії тепер затягну
лася кріза уряду, де воєнна партія ставить дуже 
тяжкі домагання фінансового характеру, вимага
ючи величезних засобів на армію й фльоту. 

РУМУНІЯ ОСТАТОЧНО ЗБРАТАЛАСЯ 
З МОСКВОЮ. 

ВАРШАВА (Польща). — Румунський м»ністер 
справ закордонних, Тітулеску, двічі відвідав радян
ську амбасаду. Там він обмінявся договором про 
гарантування кордонів Росії та Румунії в теперіш
ніх межах, що включають Буковину й Бесарабію 
до румунської держави. 

Разом з тим договором гарантує кожда сторо
на другій, що не буде нападати на сусідку. Треба 
сподіватися скорого відновлення дипльомати.чного 
звязку між Румунією й Росією. 

ЩЕ ОДНОГО АМЕРИКАНЦЯ НАБИДИ 
В НІМЕЧЧИНІ. 

БЕРЛІН (Німеччина). — ,В Дісельдорфі гітле
рівці набили Американця Велца, який там є пред
ставником фірми Вулворт. Велц проходив зі сво
єю дружиною, вулицею, коли по ній парадували 
гітлерівські штурмовики. Один зі штурмовиків ·уда
рив його в лице нібито за те, що він не віддав по
шани фашистівським прапорам. 

Велц просив поліцая оборонити його й ареш
тувати штурмовика, але поліцай не звернув уваги 
на його протести. Американська амбасада в Берлі
ні зробила протест в цій справі перед німецьким' 
урядом. 

НЕ ХОЧЕ КАЗАТИ ПРАВДИ ПРО ПІДПАЛ 
РАЙХСТАҐУ. 

БЕРЛІН (Німеччина). — На суді про підпал 
рейхстагу судді все хочуть добути признання від 
ван дер Любе, що його хтось ·інший намовив до 
підпалу. До останнього часу він катефорично це за
перечував, але нарешті сказав, що не хоче ·на це 
питання відповідати. 

Не зважаючи на те, що все більше зявляється 
доказів, що комуністи, яких судять разом з Любе, 
не мали нічого до ділання з підпалом, суд стараєть
ся зробити їх співучасниками підпалу. Це викли
кає дуже рішучі протести, особливо одного з під
судних, Болгарина Дімітрова. Він ·каже, що засуд 
усіх був зроблений ще до початку суду, а суд є ли
ше комедією. 

УРЯД ДОЛЬФУСА ПРИБИРАЄ ВСІХ ДО РУК. 
ВІДЕНЬ (Австрія). — Поліція викрила, що од

на крамниця цвітів була штабом австрійських націо
налістів. У крамниці зроблено трус і а Р е ш т о в з н о 

кількох гітлерівців. Там знайдено матеріали для 
дальших арештів нац¡онал-соціялістів. 

Віденський посадник, соціяліст Зайц, ггромов-
ляв на соціялістичному мітінґу, але поліція не дала 
закінчити йому промову й розвязала мітінґ. Уряд 
Дольфуса все більше старається скріпити свою дик
татуру. 

БЛЬОК ЛРОТИ НІМЕЧЧИНИ. 
ВІДЕНЬ (Австрія). — Румунський міністер Ті

тулеску багато працює тепер над утворенням спіль
ного фронту європейських держав дроти Німеччи
ни. Німці кажуть, що Тітулеску їздить тепер по 
Европі, щоб утворити один цротинімецький фронт 
від Дунаю до Дарданелів. 

З тих міждержавних переговорів, договорів та 
.„ . поїздок відповідальних політичних діячів ріжних 

землі. Загальну шкоду обчис-« европейськцж держав виходить, що такий фррйт 
люють на 6 міліонів.злотих, _ уже-створено. ..... .__ ¿ 

Югославянські часописи пи 
шуть широко про останні ма 
неври італійської армії та про 

ілійські фортифікації здовж 
югославянської границі. В о-
станніх італійських маневрах 
взяли участь 40 італійських 

лків, а села, що є на терені< 
маневрів, були евакуовані. Ти 

робітників працювали при 
будові шляхів для тяжкої ар
тилерії. В околицях Тірново '"' 
Ідрія Італійці вибудували кіль/ 

а залізничих ліній з двірця-
и і з підземними елєктрівня-
н. Мають теж вибудувати ра-

д¡остації і численні стратегіч
ні шляхи. Згідно з розпоряд-

¡талійськнх властей посе
|лено здовж югославянської 
границі численних кольоністів, 
спроваджених з Калябрії. 

З ЖЕБРАКА — МІЛЮНЕР. 

В Рівному, на Волині, меш
кав бідний бляхар, Жид Сой· 

фер, який з причини крізи і 
останніх роках дуже біду
вав і, не маючи засобів до про
житку, примушений був звер
татися за допомогою до жи
дівських допомогових органі
зацій, а навіть жебрати на ву
лиці. І ось несподівано одно-¡ 
го дня цей бідний Жид, 
таючи газету, довідався, 
ще в 1918 р. в Америці помер 
ііого вуйко (брат матері) 

Райс, який залишив спадщину| 
300 міліонів долярів, 

Тому, що більшість спадкоєм-
жнє в Польщі, то суму ЦК 

вже більше як 10 літ тому пе 
реказано до американської ам 
басадн у Варшаві. І так жеб
рак став вмить міліонером, а¦ 
по свою частину спадщини ви
брався пішки до Варшави 
Пішки тому, що не мав гро 
пей на дорогу, а хоч теперіш 

|ні рівенські земляки пропону 
вали йому гроші, не хотів по 

НІМЕЦЬКІ ПОМІЩИКИ ДО
БРОВІЛЬНО ВІДДАЮТЬ 

ЗЕМЛЮ. 

В Берліні появилася нова ві
дозва Союза землевласників, в 
якій вони накликують віддати 
добровільно землю під кольо-
нізацію, причому вказують на 
обовязок піддержання кольо-
нізаційної акції на сході Ні
меччини. 

ЩЕ ОДНА ФАБРИКА ФАЛЬ 
- ЩУВАННЯ ГРОШЕЙ. 

В містечку Степані, косто-
пільського повіту, від довшо
го часу появлялися в обігу 
фальшиві 5-злотівкн. На 
звернула увагу поліція й од
ного дня обставила всі доро
ги до міста та важніші місця 
ринку, внаслідок чого затри
мано 12-літнього хлопця Бо· 
леслава Індрушевського, при 
якому знайдено кілька фа. 
сифікатів. Хлопець вказав на] 
мешканців тогож містечка, 
Петра Наумовича і Владисла· 
ва Красновського, які йому 
дали ті фальсифікати :й 
плату казали пускати їх в обіг. 
Підчас переведеної в тих осіб 
ревізії знайдено незле ула-
джену „фабрику виробу гро
шей", чимало вже готових 5-. 
злотівок і матеріялу. Обох, 
фальшивників арештували. 

ШІСТЬ МІЛІОНІВ ШКОДИ. 

Повінь, яка в липні ц. р. н¡ 
вістила станиславівське воєвід-
ство, сзнищнла 54 гектарі 
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Одним з найважніших обо-. великій частн майже негра-
г~зків, які тяжать на молодім мотними. Вони виявили живим 
поколінню української, тут ро-¦прикладом, як високо цінять 
дженої інтелігенції, є подбати науку і просвіту. І ось тому 

.$5 .00 ¦про те, щоб українське імя виховалися в Канаді в Корот-

В нашім українськім життю 
маємо повно прогалин. Це ми 
всі добре знаємо. 1 кождий з 
нас рад би допомогти нашій 
справі. Особливо бажали би 
ми допомогти землі батьків 

Україні, щоби 
вона визволилася зпід окупан
тів. Та доброї волі тут замало. 
Тому хай кожднй береться до 
такого діла, яке він розуміє 
до якого він здатний і підго 
тованнй. Бо ми дуже часто¡музиком 

ограємо тільки тому, що за ( тах лежить 
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Ш САМІ П Е Р Е Ш К О Д О Ю 
Найбільша журба, яка давить тепер наші -запо-

могові організації, це журба за молодь. Але й в 
інших організаціях і на інших полях дається тесаме 
відчувати. Тому можна сказати, що це питання 
мучить усіх, котрим будучність наших організацій 
і нашого життя в Америці лежить дійсно на серці. 

Але ця мука є в дуже багатьох випадках безпо-
трібна. Це бачимо навіть з того досвіду, який до
водиться нам мати з молодю з редакційного боку. 
Бо можна ствердити, що наша молодь хоче збли
ження й кооперації. Вона бачить безсилля, яке є 
по наших громадах, а яке є наслідком розбиття, 
церковного чи політичного, як теж наслідком того, 
що держать провід по громадах ті одиниці, які були 
добрі тому 20 літ. а сьогодня непідходячі. Бо на
стали нові часи і нові вимоги. 

Молодь приходить до переконання, ще шкода 
навіть витрачувати час на погодження старшого по
коління, особливо його провідників, бо цього до
конати не можна. Але іі цього не вважає вона ще 
дуже великим нещастям. Бо властиве нещастя є 
деінде. А це в тім, що старе покоління доконче на
магається защіпити в молодь те все, що його по
ділило. Старі лідери доконче хочуть поділити мо
лодь на свій старші лад, як вони себе поділили. Як 
одна партія влаштовувала віче, концерт чи збірку, 
то друга партія вже звільняла себе від обовязку 
прийти на таке віче чи концерт, а навіть такі виста
ви саботувала. Старі саботували не лише самі, але 
ще й своїм дітям наказували, щоби не брали участи 
в таких виставах. 

Ще й тепер у деяких місцевостях молодь не 
може зорганізуватись і зійтися, бо старі на пере
шкоді. Домагаються прямо, щоби діти ворогували 
між собою, як ворогують старі. І треба признати, 
що це старшому поколінню в багатьох випадках у-
дається. Одначе вислід з того такий, що життя 
по тих громадах починає цілковито занепадати. 

Оте все мусить скінчитися. Ми не сміємо пе- І 
реносити на молодь усіх тих лихих прикмет раб- | 
ських часів, у яких ми родилися. Ми вже настільки 
розумні й культурні, що добачуємо свої власні про
махи. Нас старших можна виправдати і за прома
хи минувшини, але не можна виправдати за те, що 
ми, знаючи причини нашої слабости, не стараємось 
охоронити наших дітей перед тим, через що ми са
мі терпіли. Тому даймо змогу молодому поколін
ню виростати, розвиватися й іти по новім шлях\*, 
по шляху обєднання. 

верситети і маємо по два, а то і 
іі по три докторати, то це ще ¦ 
не значить, що ми всі розуми 
поїли, що ми вже |Провідники, 
що ми вже можемо виконати 
кожду роботу і маємо право 
всіх і вся критикувати. 

Бо дипльоми нічого не озна
чають. Дипльом не дає нам 
кваліфікації бути рівночасно 
адвокатом, політиком, журна
лістом, поетом, бесідником, 

д. Не в доктора-
величина особи. 

якусь роботу беруться люди,>Бо до науки треба ще здоро-
які мають добру волю й охо- вого розсудку, конструктивно-
ту, алс не мають знання. Т о · ¦ г о думання, іїіко. 
му саме наше українське 
наша українська справа став
лять до молодого 
вимогу, щоби воно 

·було добре розреклямоване як кім <. часі сотки українських, 
у Злучених Державах так і у ¡там роджених, учителів, 

.Канаді. ¡розбрилися по цілій Канаді й 
І Наші батьки, прибувши до'сьогодня є тими, що розбудо-
1 Америки, мусіли виконувати вують наше українське життя, 
по містах чи в пенсилвеній-.Наші піоніри стягалися з о· 

"ських майнах найтяжчі робо- ' станнього, щоб уможливити 
ти за невеличкі платні. Жилий своїм дітям кращий спосіб за
працювали в найтяжчих об- робітку на життя. Вислід : 
ставинах. А в Канаді, хоч бу- того такий, що контингент на 

¦ло трохи ліпше, треба було ших професіоналістів зроста< 
побороти нашому селяиинови дуже скоро з кожднм роком. 

Чакож надзвичайно великі В порівнанню з іншими народ· 
труднощі. Та наші батьки при- носіями, котрі жиють в Аме· 
пали до землі, днями і ночами рнці й Канаді, ми випродуку· 

'очищували її від каміння, що вали за той короткий чаї 
я сам добре памятаю, корчу- більше інтелігенції ніж вони, 

¦вали пні, будували з трудом беручи під увагу чисельність 
'хати і заводили ґаздівства. ¡іміграції, як і те, як довго яка 
j А хто з нас молодих памя- іміграція тут істнує. І коли так 
тає ще ті часи, то він сього- далі піде, то ми зможемо до-

'дня мусить склонити голову конати в Америці великих діл, 
перед нашими батьками, коли бо матимемо фахові сили на 
згадає, серед яких то страш- ріжних ділянках. відповідальносте 
них злиднів добивалися вони І саме те заставляє мене :sa-1 r p 0 M i r i v а т о й ц¡¿у 1 П Ц ¡ 
кра_щої долі. І видержали на говорити про ту. відповідаль- ¦ К о ж д и й ' р о м а х и а ш о ї О Д Ш І Н ' . 
своїх постерунках. Труднощі ність, яка спадає на нашу мо- • 
побороли, загосподарилися лоду інтелігенцію, а зокрема 
нарівні з тими, шо тут уже ¦на нас, професіоналістів. Та 

'довго жили, і стали прикладом про це вже була мова, бо від-
трудячнх, чесних горожан Злу-¡чит проф. Бобсрського вичер-
чених Держав і Канади. пан оТсновно це питання. Я 

Крім того, жпючи в таких тільки можу ще дещо додати 
,важких обставинах, вони памя-1 В першу чергу ми, мо.и>л 
'тали завжди за виховання сво- інтелігенти, роджені в Злучс· 
їх дітей. Хоч сам¡ не мали ви- НИХ Державах і Канаді, муси 
соких шкіл, а то й ніяких, до- мо памятати на те, щоби н< 
кладали всіх зусиль, щоби сплямити того дорогого на» 

Приніс раз читач одної га
зети новинку до газети: його 
укусив пес.- Редактор ВІДКИНУВ 
новинку, кажучи, що у вістці 
нема ніякої новинки. „Це не 
новинка, що собака вкусила 
чоловіка", каже редактор, „д 
щож у вас новинка?" — пи
тається обурений читач. 

„Якби чоловік укусив e<>r>a· 
ку, то це була би новинка". 

Така новинка трапилася не
давно в Канаді. На отару овець 
одного фармера коло Алгомн, 
в Онтаріо, напав вовк. Уже 
запустив зуби в карк одної 

давніх промахів, які ·походять'а працювати в тім напрямі, в я-¡вівці, коли на нього кинувся 
з того, що беремося часто за кім одиниця може осягнути баран череди. Баран дуинун 
роботу, якої ми не є в силі найбільші успіхи. вовка рогами в бік з такою ги· 
виконати. Провідники, які бу- ¦ От тоді буде між нами прн- лою, що зломив вовкови .\ре
дуті, розуміти діло й матимуть р о д н я іі здорова конкуренція. < 

є одна на
ука, а життя — друга. 

Треба теж добре собе п¡зна· 
окоління ти, до чого хто має здібності!, 

робило І не розбивати свого таланту 

НА БІЖУЧЕ ТЕМИ. 
ЩО ЦЕ ТАКЕ НОВИНКА? 

'бет. Вовка добили, 
ідею, принесуть нам славу і Така конкуренція не пошко-
повагу серед чужих і допомо- д и т ь українському імени. Вона 
жуть нашій справі тут, в Злу- и о г о тільки піднесе, 
чених Державах і Канаді, і там Н ; ш т р е б а н а ш и х Л І О Д е й „а 
; н а морем. ріжних становищах. Треба їх 

Як Англієць чи Американець мати прн армії, в конгресі й по 
береться за якесь діло й про- лєґіслятурах і т. д. Але кра

щій- щ с ї* т а м н е м а т н » н і ж посила
не т " т а к н х людей 3 українськії·· 

нам червоніти. 

валиться, то цс є не 
ватне діло. Ніхто й¡ 
звертає уваги. Але ми, 
ці, є в такім положе 
в нас за промахи оди: 
тягають до 

вратовано. 
Газети пишуть про це, хоча 

про напад вовка на вівці не 
подають. 

ВІК І ДОСВІД. 

ю, що 
ць по-1 

Наші батьки-піоніри своє 
зробили, Чесно працювали, як 
уміли, і чесне імя нам зали
шили. Тепер черга на нас. Ми 
маємо вищу освіту. Нас, ук
раїнських інтеліґентів-профе-
сіоналістів, є вже значне число. 
І ми повинні тепер піднести 

мятаймо, що як ми наше українське імя щс вище. 
І я ві[>ю, що т¿ж буде. 

ці використовують вороги ук· 
¦ раїнського народу на знева

ження українського імени. 
. І І па те 

покінчили високі 

Англійські газети пишуть 
багато про знання й дипльо· 

¦ :ч·з яких треба б и ¦ м а т и ч н У зручність секретаря 1-
'дена. Підкреслюють діри тому 
його молодий вік. 

Іденовн „всього" 36 літ. 
Англійські газети розуміють, 

СКІЛЬКИ· >літ треба на набрання 
досвіду в справах, які Ідея має 
п влагоджувати. 

нам, їх дітям, дати освіту. 
1 як уміли, так ратували сво

їх рідних братів, шо їх оста
вили на українських землях. І 
все, що мали в своїх почуван
нях найдорожчого, старалися 
перелити по свому і на своїх 
дітей. |й< 

І нікому іншому, тільки н а - ! н я 

т и м батькам можемо завдя 
чувати тс, чим ми стали. I 'і\ 
можемо подякувати за те, ще 
ми, українські молоді інтелі
генти, можемо сьогодня гор-1 
дитись 

українського імени, яке 
передали наші батьки. 

Кожднй з нас мусіпт 
жити і так поводитися, щоби Г 
те його життя приносило У 
раїнцям честь. 

"ожднй інтелігент-профес 

ЧОМУ БОЛЬШЕВИКИ НЕ ПУСКАЮТЬ 
КОРЕСПОНДЕНТІВ НА УКРАЇНУ. 

ВОЛОССЯ НАПОЛЄОНЛ. 

ііст українського походжен· большевнщ 
мусить виконувати чесно к а в чужих 

Відомий англійський 
альний |поденник „Маі 

Ґардієн" признається, и 
j ВІД кількох місяців сі 
вияснити собі питання 

й совісно свій фах, щоб і з 
того боку нас поважали. 

Ми мусимо бути льояльні 
Злученим Державам чи Кана-

одня гор-їді, мусимо інтересуватися дер-
крашським іменем, бо жавними справами, брати ак-
наші передали його¦тивну участь у громадськім і 

політичнім житті й старатися 
зробити ці краї ще кращі 
ліпшими. 

чистим. Вони, батьки на 
показали себе людьмі 

гурнимн, хоч самі були _\ 

сни уряд не иус-
:орсспондентів по

за Москву, а спеціально не 
пускав відвідувати Україну й 
північний Кавказ. 

Перше н|>и пушення, було, 
що уряд не хоче, щоби ко-

лібе- вання. Отже за голод тут вн-
ічестер кувати не можна ні куркуля, 
ю вже ні богача, ні контрреволюціо-
гарався пера. Як хто винуватий за го 

лод, то винуватим є большс-
вицький спосіб господарки. 

Цього догадувалися виклю
чені з України заграничні ко

респонденти. Та коли уряд у 
Москві став говорити про гар
ні цьогорічні жнива, вони не 
знали, як погодити свої види-

С. Ві>и¿уц>кий. 

ВОВКА ТЯГНЕ ДО УІІСА. 
(Оповідання). 

Циган возив гній на поле. 
Коли вертався з поля, то ні 
коли на возі. Все сідав на ко 
ня. Тоді Маґда все бігла до 
вікна дивитися. Бо він не аби
як сидів на кони. Сидів і їхав 
як справжній Мадяр. Маґда 
не бачила, як Мадяр сидить 
кони. Вона й Мадяра в своїм 
життю не бачила. Та про Ци 
гана казали так, то вона й ві
рила. Позираючи на Цигана 
коли на кони вїздив в їх воро
та, вона гадала, що так гордо 
Іде хіба тільки мадярський 
цар. її серце все жвавіше за
тьохкало, коли призиралася 
такому їздцевн. 

— Коби тільки не вдурів 
коли! — думал. —- Як би так 
забаглось йому коли викрасти 
мене, вхопити, посадити 
ред собою на коня . . . Як би, 
так як се буває в казках, в по 
чи, серед в¡тру і бурі, при бли 
скавках і громах помчався з 
мною в свої мадярські степи., 
то я не здужалаб оборонитись, 
вихопитися з його рук. Я сла
ба, він силач! 

— Як він на кони, то мені 
небезпечно самій виходити на 
подвіря, — думала Дорка. — 
·йому дідьчо горять очи, коли 
тими очима й мене зачепить. 
Чи не думає він вхопити мене 
коли, посадити на коня і втек-

(6) 

мати, що так могло би стати 
ся. Я вже не мала би сили ви 
хопитнся з його рук. 

Хоч лячно було подумати 
таке, то все тоді, коли Циган 
був на кони, Дорка виходила 
З хати і коли тільки могла, 
крутилася коло Цигана. Роби
ла се тільки так собі; з ціка
восте, чи він справді має такі 
грішні наміри. 

Та йоан таким грішником не 
був. Дівчат не схоплював і до 
них цілком не лицявся. Робив 
пильно все тс, шо йому ка-¡ 
зали. Слухняний був і спокій
ний. Господар полюбив його 
і іншим парубкам ставив його| 

їла мовчаливою, гляділа в по
рожню і не чула, що до неї 
балакають. Остап зразу не 
знав, яка причина. Аж четвер
тої днини, ідучи током, по
чув смалятину. Вітер ніс її від 
саду. Парубок перескочив 
пліт і побачив, що від нротив· 

Остап зразу не знав соб¡ р¡ 
дії ні поради. Боявся сказати 
батьковії дівчини, що любить 
її і що хотів би з нею ожени 
тися, отже не знав, як його 
перестерегти перед ці 
ською небезпекою. Як би ска
зав, що Маґда могла би полю· 

земля лежав пструг. 
— То іі ти вже ловиш пстру· 

ги? — спитав Цигана. Як ти 
гіовиш? Руками, на черваки, 
іи на нічниці? 

— Я ніяк не ловлю, — від-
іов¡в Циган. 

—- Пструг сам прийшов до 
тебе? 

Прийшов сам. Иого дал¡^ 
мені дівка: 

— Яка дівка? 
•— Гарна дівка. 
— Сумніваюся, чи гарна лін

за .приклад. Всі дивувалися, що>¦ ка купувала би собі Цигана, 

ного краю саду ішов дим. Пі-1 бити Цигана, то Трушків 
шов туди і побачив Цигана І Бог зна, іно зробив би йому 

лице вдарити. Бодай вогнем. Коло Циг 
розсердивсь би так, що про 
Маіду парубок вже й думати 
не міг би. Погадав, обмірку
вав, і батьковії дівчини 

Цигана, який виріс в поган 
стві і неробстві, міг стати та
кий добрий і .роботящий хрн-
стіяннн. 

~ Гадаю, що з нього буде
мо мати велику користь, — ка
зав Трушків. 

Око заздрісного добачить 
не одно таке, чого не догляне 
найзорк¡ше око батька, 
ми дівчини. Серце заздрісного 
почує й те, що в серцю дівчи 
ни вже кільчиться, хоч вон; 
сама того ще не знає. Вже дру 
гої днини, як Циган був у 
Трушика, Олекса помітив, що 
Маґда не така, як бувала зви 
чайно. Раньше була жвава, ве· 

ти зі мною? Мені лачно поду- села, балаклива, та тепер ста

т е й такими дарунками... Ко· 
траж то та гарна?. 

— Донька нашого господа
ря, Маґда. 

Остап стояв неначе пораже
ний громом. Коли отямився, 
крикнув: 

— Брешеш! 
— Як гадаєш, що брешу 

- Вовка все тягне до ліс¡ 
кождий одомашнений воі 
хоч би до хати прийшло щеня, 
колись до ліса таки втече. І 
кождий Циган має таку вдачу, 
як вовк, його все тягне до ці 
ганської ватаги, до циганське 
го життя, до волокитства, до 
жебранини, до крадіжн. Зга 
даєте колись моє слово. Ban; 
Циган колись втече! 

— Нехай втікає здоров! — 
відповів господар. — Панщи
ни вже нема, і вольному воля4. 
Я шкоди не буду матн ніякої. 
Він нічого не винен мені, бо 
все тс, що зїсть, він совісно 
відробляє. Бодай до сеї пори 
було так. Як хто кому винен, 

респонденти заграничних газет мо слушні здогади з донесеш 
побачили там щось такс, що |ня про гарні жнива. Чому не 
могло би кинути неиідхл¡бне мали би чужі кореспонденти 
світло на стан населення під ¦ відвідати рільничі околиці, по

бачити гарні жнива та роз· большевиками. Що 
було, що могло викликати 
підхлібне вражіння, про це 
респонденти могли тільки до
гадуватися. Про несупокої не 
було чути. Отже газетярі за-
ключували, що це певно насе
лення голодує. 

Голод населення України 
без сумніву був би для всяко
го уряду на Україні скандаль· 

справою. Бож Україна 
одна з найбогатших рільничих 
країн світа. Там може браку
вати фабричного продукту, а-
ле коли хліба нема в цьому 

лірі Європи", який сво-1 
їм хлібом міг би прогодувати 
¡сі краї Европи, то це вже 
правжнігі скандал. 

Правда, подібний скандал 
большевицькнй уряд уже раз 
мав, у році 1923, але тоді у-
ряд міг викручуватися т р о 

янською війною та посухою. 
Та цього року не було ні го·¡ 

нести по світі гарні вісти? 
„Манчестер Ґардієн" відпо

відає на це питання на основ¡ 
відомостей, принесених з Ук
раїни подорожнім, котрий від
відав був недавно Росію. Цей 
подорожній на основі власних 
спостережень приходить , до 
переконання, що кореспондент 

льно. було їхати на 
Україну не.чсрз те, що теі 
там діється, а через те, 

м діялося весною й літом. 
На його думку, на Україні п¡ 

справжній голод ві 
весни до нового хліб; 

На основі відомостей, поданих 
йому достовірними обсервато
рами, цей подорожній каже, 
що число жертв голоду на Ук
раїні було більше, ніж гово
рили донесення. 

Подорожній каже, що боль
шевицькнй уряд це признався 
до факту існування голоду ·і 
тому заборонив газетам гово 

тс вій 
рожанської війни ні посухи, , , V 1 > , , 
ніякого іншого суспільного а-1 рити про голод. Через 
бо ирнроднього катаклізму, що теж заборонив чужим корес 

би викликати голод насе- пондендам їздити на Україну 
лення України. Коли населен- бо це теж компромітувалоб 
ня всетаки голодує, не зважа- уряд, якби газети поза Росієк 
ючи на спокій і врожайний пворили про голод, а газе· 
рік, то, видно, якісь інші умо- ти в Росії про голод мовчали 
вини тут винуваті. Коли тепер Значить, уряд своєю заборо 

загра-нема неспокоїв 

У Лондоні появляються час
то на.л¡цитаціях клапті волос
ся француського цісаря Нано· 
лєона. Це волосся нібито ви
стригли цісареви, як він ви
гнанець під англійською сто
рожею, помирав на острові с». 
Олени. 

Недавно один такий клапоть 
пішов за ЗО фунтів стерлінгів, 
а другий за 5 фунтів, бо дока
зи правдивості! не були певні. 

Англійські газети з того 
приводу донесли, що в Англії 
є ще більше таких жмутків во
лосся Наполєона. Що не всі 
вони правдиві, яси<> хочби з 
того, що вони не годяться на
віть щодо краски волосся. 

Одна газета завважує: коли 
стільки клаптів волосся Напо
лєона в Англії, то скільки 
клаптів його є у Франції? 

Здається, що справа з во
лоссям Наполєона стоїть так. 
як з черепами мадярського ге
роя Ракочія. Де турист не зай
де в Угорщині до музею, всю
ди йому показують череп Ра
кочія. Кажуть, що деколи ту
рист чується доведеним до 
розпуки й не хоче вже Й Д||

ІТИСЯ в сторону „черепа Ра
кочія", коли музейний провід-

обіцяє показати йому че
реп як прикрасу музею. 

Але іі буває, що такий не
терпеливий турист попаде на 
впертого провідника. Один ту
рист сказав музейному провід
никовії: „Ні, дякую вам за че
реп Ракочія. Я вже бачив че
реп у кождому музею". 

„Ото, пане", сказав провід
ник, тим зовсім не збитий з 

антелику. „Але ці черепи бу
ли всі фальшиві. Пр¡івдшпі\ 
черепів є лише два: один у 
музею в Упсалі, в Швеції, а 
другий у нас. Череп в Упсалі 

це череп Ракочія, як він 
був ще дитиною. Череп у нас 
— це череп Ракочія, як він 
уже був дозрілим чоловіком". 

ЦІКАВИЙ ХАРАКТЕР 
ЗБИРАЧА. 

Коли справді є десь пра 
Диві жмутки волосся ціса| 

матн шкоду. 

спитай її саму. Коли я, мабуть т о я йому, бо за ті дни, 
лакомо, позирав на пструга в в ж е робив, я йому ще 

руках, вона, даючи мені йо
го, сказала: 

Мені риба, вже переїлася. 
На рибу я вже й дивитися не 
годна. Возьми і викинь!" 

Я взяв, та викидати не 
дурний був. Прийшов сюди, 
щоби спекти і зїсти. 

елєментар-' ною старався довести загра- Наполєона, то, видно, є в світі 
нещасть, а голод всетаки ничні газети до такої самої Л К ) Д и цікаво¿ умовоі будови, 

є, то завинити за голод му- мовчанки, до якокї він довів я к і в ч а с · смерти славної ли>
сіла рільнича господарка. газети під своїм обухом. ¦Динц не думають про втрату. 

При таких умовинах рільнИ-¡ „Манчестер Ґардієн" споді- чи користь світа з цеї смерти, 
чої господарки, які панували вається, що з поправою ста- а думають про те, якби з тої 

атив. Як втече, то він буде до минулого року, большеви- НУ хлібів від цьогорічного людини сховати собі жмуток 
|ки могли винувати індивіду- жнива уряд скасує свою за- волосся, 
альну господарку українських борону. Та покищо цеї забо- ' Є люди, які на вид повній.1-
селян. Та від минулого року рони ще не скасовано. Це на- н о г о не думають про траґе-
подавляюча більшість україн- проваджує на здогад, що поза Д· ·о погибшого, а думають 
ських господарств перейшла причинами заборони, подани- пРО те, <якби запевнити собі 
вже, як кажуть большевики.|Вими „Ґардієном", ще мо- Щастя, врізавши собі кусок 
на колективний спосіб ґазду- |жуть бути й інші причини. посторонка. 

(Далі буде). 

ВСТУПАЙТЕ П>ОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗА. 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 12-го ЖОВТНЯ 1933. 

CONDITIONS IN S O V I E T і 
UKRAINE. 

rhcr< w«rc several cases In 
¡cl when· parents have eaten 

own children In a state of in· 
>Лім·<і r·y extended starvation," 

\iu¡i· Zuk. 0І Kalmazowka, 
,., „I Odessa. Soviet Ukraine, In a 
.'.чііі.тп- with Mr. L. Biberovich, 
„I secretary «і Чк- U. N. C. in .C. 
і,,,; л іім·И і» Winnipeg early in 
..,.4.r, with her two small chlld-

h, і way to Consort, Alta., 
. ¡u·, husband has been farming 

l,¡, arrival in Canada in 1928,1 
. i,iі h¢i native village on Au 
-Н·.. ·· ' · ¦ 

КУРЦЯМ СИГАРЕТОК ЛОККІ 

т\ consumed their two small 

al|j discovered when a pig w; 
¦torn the Kolhosp (collective 
ml the members of th< 
.1 .< search of all the 
k*¡nit> in an endeavor to locate 
|en 'treasure.' Finally they 
aie meat 1 ·I .i peculiar appeal 
,'luilun's home and, pressed 

-.·і|], tin· man admitted h; 
of his children in і 
bearable hunger, 
·e·>nd child was found 

being 
The . • upi. 

|·|if ...mliti..us m Ukraine were 

,me realy critical. The present 
ai¦.iri і> as follows. There is liter-

no bread tlu·re: no potatoes (all 
seed г··іаіо« having been eaten 
m· meat, no sugar, in a word, 

»in¾ .·! the basic necessities oi 
Last year some food was obtain· 

oc.i<mnilly lor money, but this 

l·an·d, having perished or 
by til·l· hungry farmers, 
the case with the horses, 

lals. People also con· 
tlu· hold mice and frogs 
obtain. The only food 

prepared of water, salt, 
If somebody 

|_ally turn into I 
|̄ ma||y drop dead v 

r>r go. 
the і 

The dea· 
·rg·ae 

З А В Ж Д И найкращі тютюни 

З А В Ж Д И най/грагце бирг</ництпЬо 

подосТіютбся / 

Ц е не випадок, що Локкі куряться так легко, па
ляться так рівно. Бо кожна і всяка сигаретка Локкі 
е до<¾>е виповнена — вщерть начинена солодкими, 
дозрілими, приемнеми .турецькими і домашніми ТЮТЮ-

нами. Кругла, солідна — без мягкпх кінців. Ось 
чому Локкі с такі гладонькі. 

**it*s t o a s t s * ¾ " 

ДЛЯ ОХОРОНИ ГОРДА —ДЛЯ КРАЩОГО СМАКУ 

• fifty or more, and then 
in mass graves. In the 

burials take place more 
v of quick decomposition 
it be checked even by 
• of creoline. Especially 
is the mortality from 

mg children and elderly| 

·a>n¡|y members in 
next day they W< 

і morgue, naked, 
h¡ng by unknown 
lere are many cas 

by hanging, an 
»putation, anif also many 

Id be found 
stripped of 

the 
•Mt.ii 

uler their existence a perman-. con>es 
ation. Cow mill,—and there medy, 

very few fortunate enough | buttles. 
;ss a cow—must also be de-'ind¡vidi 

suffering ¦ 

/Єred to the g·ive 
a nominal price, 

on in this general 
embers of the О 
іе various officials 
i¡ans. as th¢y rec 
r rations nf food 

pound of bread (secretly s 

uniform liquid, held ready і 
s dispensed to all without any 

. Zirl¢ w.is expelled two years ago 
u·r family home by the chairman 

local collective |arm who took 
nuse for himself. For a while 
vi·d in a small abandoned shack 
• border of the village but be¡n« 
expelled from there she moved 

:;;,позіР! iw Б А Й О Н , H. ДО 

e to 
і grea 

cost rubles of I 

limine in Soviet Ukraine in 
і undoubtedly a terrible 
·ears I¡ke child's play In і 
nil the present situation 
village Kalmazovka was 

n|ation is living there — 
є leading і life of misery. 

tolerated by the authorities 
¦uilty of the infraction of: 
1 silence, disappear quickly 

r sugar. 15 rubles; an apple. 2 rubles; 
cup of millet, З··_, rubles; 10 onion, 
rubies; a cup of beans. 3 rubles; 

tc. The prices of manufacture,! 
oods are likewise high. A pair ol 

r still reside, but the> 

I rubles 
cost 

t the ¦ 

"The markets then· were r¡ood<·i 
it|> most delicious food-stuffs! Oi>l) 
fia¡nc seems to l>ave been sentence.: 
> death by starvation by the centra 
overnment in Moscow. 

-The religious life in Ukraine is a 
total standstill, altl>oug the peopl· 

TOB. IM. ТАРАСА *ШЕВЧЕНКА, ВІД. 281 У. Н. СОЮЗА 
at" честь запросити всіх Українців місцевих і позамісцевих, 

як також усі Брацтна і відділи Українського Народного 
Союза на 

й Г Н З В И л Е Й Н Е С В Я Т О ¾ 

¡М·ІОГ The 

і this hell on earth, as no one can | 
either moved to other places 

"in 'permission to leave' the came homeless tramps. The church! 
ndiries of Ukraine, once the gran buildings were turned into 

evasion 1 

··| Europe, and now a valley of men's clubs. When, on the r. ··| Europe, and now a valley of 
of Christmas or Easter,·some travel-1 

1" crass contrast to this terrible ling priest is invited to eele brate a 
··>t¡on of mass death from starva- Mass, at once an ant¡-rel¡gi< us de-

i· the' real condition of crops. monstrat¡on ¡s staged by tl e local. 
! year the wheat crop in our young Communist group, wh o, with 1 
'>«··I was good, and this yer it an acompanlment of brass b nd and¦ 
·і> better still. Unfortunately the singing and carrying caricatu es riJl-j 
··a·its derive no benefit from it. cui¡ng saints and religious r 

*¦*ml\ :|!· grain fields are watched day and to disperse fhe Hock of tl> *¦*ml\ 
1 , 1 by armed guards, to prevent ful. Of course, no religious *·edding 

of grain ears, and after tresh- ceremonies, funerals, or chr¡st ·ning of 
·wadays. the grain is immediately removed bab¡es, are performed n 
·ning of 
·wadays. 

ti>e government storehouses, or to Young people wishing to beco 
іе place nearest port. and wife, simply move to о іе place 

There are two classes of fir and live together. 
's in Ukraine. Most of them are "Most of the village sch wis are 

ПРОШАКИ, ШО ЇЗДЯТЬ 
ABTOM. 

Усе раціоналізується — і 
прошаки! Керманич ужгород
ської поліції д-р Гер заборо
нив в Ужгороді прилюдне про-
шацтво, а позволив просити 
милостині лиш один день у 

|тижні, а саме в пятннцю. Цю 
і нагоду постановили вихісну-
вати мукачівські прошаки та 
наймають собі спільно авто й 
що пятниці приїжджак>г. н·і>
би вщасливлювати ужгор >л· 

|СЬКИХ горожан. Власники аг;т 
І рахують прошакам по 6 че
ських корон від особи за до
рогу з Мукачева до Ужгороду. 
Та прошаки в Ужгороді виже
брають стільки, що їм дорога 
оплатиться. 

З ВЕЧЕРОЮ І БАЛЕМ 
З НАГОДИ ДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ ЗАЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА 

: -:: : яке відбудеться : :: : 

С У Б О Т У , Д Н Я 14-ГО Ж О В Т Н Я ( O C T O B E R ) 1933 
В САЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ, 

33-35 W. 19th STREET, BAYONNE, N. J. 
Початок о годині 4.30 пополудні. 

На сііяті говорити будуть Головні Урядники У. Н. Сон>за І Американці. 
ВСТУП НА ВЕЧЕРУ І БАЛЬ $1.00 — ВСТУП НА БАЛЬ 25 цнт. 

Підчас вечері і Г>алю буде пригравати орхестра профе
сора и. М. Бориса. 237 

За лоб|\\· забаву ручить Комітет. 

• Пр 

Рекорд. 

шу пана — \ а ж е якась 
уряді посередництва 

праці - я потребую послуга 
ча до ріжних робіт і поважні 
ших занять, що рівночасно тя 

Г0Л0СИЧИТАЧ1В 
РЕЛІГІЯ і ПОЛІТИКА. 

Релігія і політика — це ціл
ком окремі річи. 

Церкви не повинні вмішува
тися в політику, — ні ми не 
повинні вмішувати політику в 
церкви. 

Коли говорю про церкву, то 
маю на думці кожіу церкву. 
Кожда церква має одну й ту 
саму задачу, їі кождий з нас, 
що йде до церкви, 'знає, що 
він там не сподівається чути 
нічого іншого, крім Божої на
уки. 

І Ми дуже добре знаємо, що 
j ніяка сила не може присилу-
івати нас іти до церкви, як ми 
не хочемо йти. 

1 нерозумним є теж той чо
|ловік, котрий висмівається з 
¡другого, коли в¡н іде ДО ІН

ШОЇ церкви, а не до цеї, що 
він належить. 

Розумний чоловік шанує ре
лігійні переконання кождого 
чоловіка, так, як американ
ська конституція шанує при

¦ватну власність. 
Бо релігія — цс приватна 

власність кождого чоловіка. І 
тому не маємо права вмішува

¡тись у релігійні переконання 
інших. 

І Так чому ми такі нерозумні 
і вмішуємося до релігійних 
справ свого сусіда? Чому ми 
маємо йому приказувати, до 
якої церкви він має нале
жати? 

і Але в нас все чомусь не так, 
як у людей. Ми дуже інтере-
суємося справами другого, що 
нам ніякої користи не прино
сять. ' , 

І В нас, щоби хтось міг нази-
1 вати себе „лідером", то мусить 
' перше зачати від „попів" і 
церкви. 

і Дуже часто деякі одиниці 
роблять це з особистої ко
ристи. Хочуть заложити ,,сво
го" церкву, або „пімститнся" 
на якімсь „понови', котрий 
його викинув з джабу кура-

.торства. 
Така „політика" вкоріню

|ється в наших брацтвах і това
риствах. Звідтам вона мандрує 

. до головних організацій, а на
решті опиняється в загально
народній роботі. 

^*оздори, сварки, непорозу-
іння і цілий хаос. 

Яка ріжниця щодо того, хто 
до якої церкви належить? Раз 

мни Г>и також про подробиці в ¡„ українець і щирий патріот, 
іав цілість. Застеріга

юся лише, що то мусів би бу
ти чоловік, який ніколи не 
протививсяб, а робив точно 
все, як я йому ириказала. 

— Г]рошу пані, — перебиває 
власник - такого послугача 
дійсно тяжко булоб знайти — 
може пані краще вийшли би 

Рай. 

Обдерт 

НАЙБІЛЬША КНИГАРНЯ 
В АМЕРИЦІ 

r··ady collectivized' and are working empty, as 
1 individual farms. A limited nuni- to attend 
sr still work on individual farms although ¡ 

taxes In kind, im- good old-tii 

„ С В О Б О Д А ' 
the children are too hungry 
to learning. The hospitals, 
ome of them are directed by 

physiciins, are bare of Вартість Книгарні $18.612.75. 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОД СОЮЗА 
83 GRAND ST., JERSEY CITY. N J 

on them by the author- all medicines. When a sick person плшггь no 

У В А Г А ! H r · Н Ю ЙОРК В Е С Т С А Й Д ! У В А Г А ! 
ТОВАРИСТВО СВОБОДА, ВІД. 194. У. Н. СОЮЗА 

: :: : уряджує : :: : 

І Г В Е Л И Ч А В И Й Б А Л Ь ¾ 

В Н Е Д І Л Ю , Д Н Я 1 5 - Г О Ж О В Т Н Я ( О С Т О В Е В ) 1 0 3 3 Р О К У 
в Польськім Демократичнім Клюб¡, 

534 W. 42nd STREET NEW YORK, N. Y. 
ПОЧАТОК О ГОДИНІ 2-гій ПОПОЛУДНИ. 

ВСТУП 50 ЦЕНТІВ. 23 7 
За дог>¡·>у забаву ручить Комітет. 

У В А Г А ! С И Р А К Ю З , Н. Й . ! « ¾ я У В А Г А ! 
УКРАЇНСЬКЕ ТОВ. СІЧ ВІД. 282. У. Н. СОЮЗА 

: :: : уряджує : ::——: 

з » ¯ БАЛЬ ^ 
j В С У Б О Т У , Д Н Я 1 4 - Г О Ж О В Т Н Я ( O C T O B E R ) 1 9 3 3 Р О К У 

В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДНІМ ДОМІ, 
ПІД ч. 1317 W. FAYETTE STREET, SYRACUSE, N. Y. 
На сей перший баль в нашій домівці просимо всіх сою-

івців. як га\ож сиракіозськнх і позамісцевих громадян прн-
тн. За Комітет: 
Віктор Ссихівський, предс; Гнат Порциналюк, кас ; 

М. Малімон, секр. 237 

ми повинні шанувати його ре
лігійні переконання. 

В кождого культурного на
роду є ріжні релігійні секти. 
Але ми бачимо, що в ніякого 
іншого народу нема цього, 
щоби хтось мішав релігійні 
справи до народніх справ. В 
боротьбі за волю свого наро
ду, всі релігійні секти стають 
-разом до боротьби проти сво
го ворога. 

Чому нам так не робити? 
Чому якраз ми, Українці, має
мо бути тими, що мішаємо ре· 

йні справи до справ народ-

Нам треба священиків у на
пій боротьбі за волю свого 
іароду. Вони мають великий 
вплив серед нашого громадян
ства і можуть зробити дуже 
багато. 

Але ми не повинні показу
вати пальцем на священиків 

с як на тих, що не є патріотами, 

статка мужики 
омісаря Рико-

ва тай прохають: 
- Чи не можна би, товари- ' 

шу Рик<ш, дістати трохи якого 1 

перкалю? Ми зовсім обдерті... 
Риков показує їм на образ з ' 

чорними людьми, зовсім голи- ' 
МИ, ¡і ¡> 

- А ви подивіться на Афри
канців. Ходять зовсім голі. 

- Так, видно, їм гірше, ніж 
нам. Видно, що у них кому
нізм скорше запровадили, ніж ' 
у нас, · відповіли, совітські Українцями. 
хлспн і відійшли з нічим. Такими нашими нерозумни-

о ми поступками ми самі собі 
, шкодимо. Бо ніякий чесний 
нюх. священик не може робити з 

іми народньої роботи, як ми 
будемо з нього насміхатися. 

Закиньмо вже раз ту нашу 
назад. Злий пише до редакто- релігійну боротьбу. Ще раз 
ра: Як Ви могли мою пра- підношу, що релігія, це при-
ию відкинути, коли Ви її не чи- ватна річ кождого чоловіка, 
тали. Я зліпив до купи сторо- Шануймо її й не сварімся за 
З й, 7 і 8 й 11 і 12 і вони є такі неї на товариських зборах і 
зліплені, як я їх післав. Це є... вічах. 
і т. д." На це дістав від ре- Антін Пашук, 
дактора таку відповідь: Як Филаделфія, Па. 
я отворю смердяче яйце, 

Редакторський і 

Молодий, амбітний письмен· 
ик написав довгу статтю до v 

спис\', але по часі дістав ї 

думаєте, ню мушу ного аж зїс-
ти, щоби знати, що воно смер
дяче? ¾аш...". 

КОЖДІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ХА· 
II ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 



СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 12-го ЖОВТНЯ 1933. Ч. 2» 

" Н Е Д У Ж І М У Ж Ч И Н И І Ж І Н К И 
ВИЛІКОВУЮ ХРОНІЧНІ НЕДОМАГАННЯ. 

Прийдіть ще нині на лікарські оглядини І вислу
хайте пояснень щодо вашої справи. 

Научними методами я лікую успішно от¢і недуги: 
Шкірні висипки, хронічні чиряки, нервові недуга, шлу
нок, кишкові й відходові недуги, загальне ослаблення, 
нюрайтіс (запалення нервів) і хронічний ревматизм, 
горло, легені, віддихові й інші недуги мужчин і жінок. 

Х-Рей екзамінація крови і хсм¡чні спроби. 
Вприскування сироватки і щеплінки. 

ОГЛЯДИНИ І ПОРАДА ДАРОМ. — МИ ГОВОРИМО 
ПО УКРАЇНСЬКИ_ 

D R . Z I N S 
медичний практик 25 літ. 

110 East 16 ST. N. Y. 
• (межи 4-тою Евешо і Ірвінг Плейс). 

ГОДИНИ: Денно від 9. рано до 8. веч.; в неділі від 9. рано до 4. попол. 

ШКІЛЬНІ книжки 
КОТРІ МОЖНА НАБУТИ В КНИГАРНІ „СВОБОДИ": 

Ш- цнт. 
Перша Книжечка (Буквар), П. Матвійчука 41 
Друга Книжечка (Читанка для II. клясі), М. Матвійчука 45 
¥рета Книжечка (Читанка для III. клясн), М. Матвійчука 60 
Четверта Книжечка (Читанка для IV кляси), М. Матвійчука 75 
Коротка Історія України, І. Крн¤якевнча 60 
Мала Історія України, І. Крн¤якевнча - ~ 16 
Початкова Географія, з багатьома малюнкам¤ і картою, 

написав Стецан Рудннцькнй v . . . . . . . . 76 
Малий Катехнзм христіянсько-католнцькоі релігії, удо· 

жив о. Іван Рудовнч , - 96 
Біблійна Історія, старого і нового завіта, о. д-ра Яросла

ва Левицького : . . . . . . . 86 
Шкільний Співаниик, Ф. Колессн - 76 

Замовлення разом з належитістю слати до: 
" S V O B O D А," 

81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J. 

ТЕАТРАЛЬНИЙ РЕПЕРТУАР 
ДЛЯ БЛИЖНІХ, драма на 4 дГ, Я. Косовського, (13 

осіб) ЗО ц. 
СОТНИКІВНА, пєса в 5 діях, з історичної повісти Бог

дана Лепкого. „Сотниківна", перероблена для сце
ни Олексою Скалозубом, (15 осіб) 40 ц. 

ЗРАДА, історична драма на 3 дії з часів Гетьмана Ма
зепи (8 осіб) Зо ц. 

ДАНИЛО ЧАРІВНИК, або Вратоване Супружжа, коме
дія на 4 дії зі співами (5 осіб) 25 ц. 

ВОЄННА ЗАВЕРУХА, траґекомсдія на 4 дії зі співами 
(6 осіб) 25 ц. 

ДВА ДОМИКИ Я ОДНА ФІРТКА, комедія в 1 дії, Л. 
Лотоцького (8 осіб) 15 ц. 

МАРКО СПОТИКАЙЛО, комедія иа 4 дії, написав П. 
Франко (10 осіб) 35 ц. 

ЧОРТЕНЯ, комедія в 3 діях для аматорських гуртків, й . 
. Ярославич, 6. жен. 5 муж. (Чортеня написане в цей 

спосіб, що можна ііого грати як хто хоче, в І·ній 
або в 3-ох діях) ЗО ц. 

ВЕРТЕП, пєса на три дії, М. Підгірянка 25 ц. 
ЛЮБОВНІ ПРИГОДИ, комедія на 2 дії, Ост. Цкжа. (О-

сіб 5) 15 ц. 
НОВІТНІ ЧОРТИ, комедія в чотирох діях, нап. А. Данко. 

(Осіб 16) 35 ц. 
СРУЛЬ НАТЯГАЙЛО, написав А. Данко, комедія в двох 

.діях (7 осіб) 25 ц. 
Замовлення слати до: 

" S V O B O D А," 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY. N. J. 

КНИЖКИ ДЛЯ ЖІНОК, ЯКІ ХОЧУТЬ УЧИТИСЯ ВАРИТИ. 
НОВА КУХНЯ вітамінова : ? 75 
ДОМАШНЯ КУХНЯ, або як варити і печи 1.00 
УКРАІНСЬКО-АНҐЛІИСЬКИИ КУХАР 1.08 
УКРАШСЬКО-АНҐЛІИСЬКА КУХАРКА, практичні поради і пояс

нення в українській мов¡, як варити і печи на англійський спосіб 75 
Замовлення разом з належитістю слати на адресу: 

" S V O B O D А," 
81-83 GRAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J. 
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З УКРАЇНСЬКОГО 
ЖИТТЯ В АМЕРИЦІ, 

РІВЕРГЕД, Л. Ай. 

Гарний концерт. 

В суботу, дня 30-го вересня 
\. p., відбувся концерт у Pi· 

вергед Гайскул Авдіторіюм. 
Програма концерту складала-

народніх танків укладу 
В. Авраменка, яких вивчив і я-
кими проводив гр. І. Заблоць· 
кий. Хор виступав під прово
дом проф. Ю. Кириченка. Е 
програму входили, крім місце
вих танцюристів з Рівергед, 
також танцюристи з Нюйор· 
ського Клюбу. До танків при
гравав гром. М. Герман з Ню 
Йорку. 

Самий концерт випав дуже 
гарно, бо хор, під вмілим кер
муванням проф. Кириченка, 
співав прекрасно. Також танки 
відтанцьовано знаменито й 
Віддано їх з повним чуттям, за 
що належиться щире признан
ня місцевим і нюйорським тан
цюристам. Також наш славний 
баритон п. Ординський чару-¡ 
вав публику своїм чудовим го-

осом. 
На салі було поважне число 

людей, бо місцеві ·й околичні 
Українці громадяни численно 
явились і тимсамим багато 
причинились до духової під
держки концерту. Крім наших 
на цім концерті було також 
поважне число Амеиканців і 
інших. Тут хочу зазначити, шо 
слухачі були очаровані на
шими гарними танками, пре
красними строями та наши
ми чудовими піснями. По ко
жній відспіваній пісні і по ко
жнім танку, саля лунала від о 
плесків. 

Публнка заховувалася в час 
концерту надзвичайно спокій 
но. Навіть підчас перерви ні 
хто не опускав галі. Діти, яки> 
на галі було досить, заховува
лись дуже чемно та всі спокій 
но сиділи при своїх родичах. 

Чужинці, які перший раз ба
чили наш¡ танки, як також чу
ли нашу пісню, були дуж« 
задоволені та висказувалиеь 

му слухати чоловіка. Не може 
розвестися. Це право має ли-< 
ше чоловік. Усеж. таки трап
ляється, головно у вищих вер-' 
ства.х, що жінка після смерти 
чоловіка кінчить добровільним 
самогубством. 

Як і в Китаю, Корейці покла
няються предкам. Релігія: кон-
фуціонізм, таоїзм і буддизм є 

К О Р Е Я Т А К О Р Е Й Ц І . 
. Півостров Корея був >те 

причиною ворожнечі Китаю та 
Японії. Давно зайняли ногс/ 
Китайці, пізніше довгий час 
був самостійною державою 
(цісарством), аж вкінці недав
но приділили його до япон
ської держави. Корея має 220, 
741 кв. km., а 19,520,000 насе-'радше релігією вищих су· 
лення. Столицею Кореї є місто,- спільних кляс. Населення уза· 
Сеул. Має 262,000 душ насе- галі почитає вужів, змії, дере-
леніія. ·д¡а, каміння. 

Гндсення Кореї горяче літом, 
а що близько є море, то має 
лагідні зими. З продуктів до
ставляє Корея: риж, горох, ба
вовну, дерево, рибу, худобу/ 
шкіри, залізо, ґрафіт, золото, 
шовк і тютюн. 

Корейці є, щоправда, дітьми 
китайської культури, бо відтам 
прийняли її разом із письмом 
і релігією, одначе ріжняться 
від Китайців мовою, одягом 
способом життя. Не пють зов-
всім чаю, носять чистеньку бі
лу одежу, вони майже всі хлі 
бороби й не вміли ніколи вн-
хіснуваті: моря. Офіціяльною 
мовою в Кореї є перестаріла 
китайська мова, в якій послу-
гуються словами, що їх ужи
вали тому 1,000 літ. Це що 
Корея довгі століття була від
окремлена й замкнена від Ки
таю та Японії спричинило, що 
народня культура Кореї задер
жалася на степені розвитку, я-
кий був у Китаю ще багато 
століть тому. 

Корейці під антропольоіїч-
ннм оглядом виявляють міша
нину ріжних сусідських типів. 
Уважають їх сильно п¡дупалнм 
народом Ц¡д умовим і мора. 
ним оглядом. Для Японії 
Корея головним відбірцем я-
понського промислу, а в замі
ну дає їй залізо, в\тіль, риж 
Відколи Японія зайняла Ко
рею, піднялося значно шкіль
ництво й комунікація Кореї. 

Населення ділиться точно на 
кілька кляс і лише шляхта мо
же носити колірову одежу. 
Решта населення мусить зодя
гатися на біло. 

Шляхта подорожує звичай
но на коні; два чоловіки з при-

\ ведуть коня, а третій не-
щоб ще раз повторити такий ¦се високу парасолю над голо 
концерт, а вони сам¡ будуть вою пана. Уживають теж носи-
старатися, щоб прийшли ті.Ілок (ніби тачки, ніби лєктн 
т о не мали нагоди бути на 1 ка), як¡ почасти несуть чотири 
ньому концерт¡. |чоловіки з прислуги, а почасти 

Сама українська громада [в.тягнуть по землі. 
Рівергед є числом невелика, Становище жінки дуже низь· 
одначе є свідома, дбає за роз- ¦ ке паче робучої худоби. До
вій своєї громади, як також • ке. наче робучої ху_доби. До-
виховує своїх дітей в україн-! родини. Батько, на запит, 
сі.кім дусі. ¡скільки має дітей, подає все жиє всього 15,000 білих. Бага-

Нюйорський хор, як також ! лише число синів. Коли дівчи- ¡то з тих чужинців прийшли ею-
танцюристи, мали від громади на вийде замуж, тратить своє 'дн не задля наживи, лише то-
гарну несподіванку. їх запро- • дотеперішнє імя й не носить му. щоби пізнати життя того 
шено на українську церковну уже ніякого. Жиє зовсім від- замкненого, недовірчивого на-
га.ію на перекуску перед ви-¦ окремлена, не вільно їй навіть роду, щоби приєднати для 

¡ступом, як також і по виступі¿¡· виглянути на вулицю, з дому христіянства тих жовтолицих 
де всі провели, хоч коротку,; може вийти лише в ночі. Від верховинців. Та це не вдалося 

' але веселу хвилю. j чоловіка мусить бути все кіль- майже зовсім, 
Присутний. ¡ ка літ старша. Мусить у всьо- дизм, хоч уже тисячі літ ро 

Кореанці вірять, що душа 
щойно помершої людини може 
ще вернутися до тіла. Пробу
ють її привернути ріжними 
способами. Посмертні обряди 
починаються 3-денним плачем 
і голосінням родини, а щойно 
семого дня хоронять небіщн-

якого зодягнули в манд
рівний одяг. До принесеної 
скрині старається хтось із ро
дини заманити душу покійни
ка. Цю скриню разом із „зам
кненою" в ній душі ставить 
родина в хаті та що' дня кладе 
перед неї жертви. Коли за я-
кийсь час спеціяльними горо
скопами визначать місце для 
постійного гробу, переносять 
туди небіщика. Вишукати мі 
сце для батька родини це ду 
же важна справа, бо це рішає 
— так вірять Корейці— добру 
або лиху долю потомків по
кійника. 

Із 20 м ш о н і в населення Ко 
реї навіть 1/100 проценту не 
належить до білої раси. Чоти 
ри тисячі літ була замкнена ця 
країна перед чужинцями. Вби
вали не лише кожного чужин
ця, який поступив на корей
ську землю, але й кожного 
Корейця, який з чужини вер
нувся до Кореї. Побережа пів
острова є дуже скелисті й не
безпечні, а доступ від сторони 
суші замкнений високими пу
стими горами. Тому то до по
ловини 19-го століття не могли 
поселитися чужинці в Кореї. 
Місіонарі, як¡ продісталися 
вчасніше, відпокутували це 
смертю, а воєнні кораблі, як¡ 
хотіли пімститн смерть тих 
місіонарів, мусіли вертатися з 
нічим, бо не мали мап корей
ського побережа та не світи
лися там ліхтарні. Тому в Ко
реї не було чужинців. 

Лише з однаковими расово 
сусідами, Китайцями, та Япон
цями .вдежували Корейці вза
ємини. То цим то тим платили 
данину, вкінці Японія заняла 
Корею — „країну ранньої ти-
шини". На невеличкій полосі, 
яку Корея віддала чужинцям, 

билися заходи ·*задля цього,| 
привернули всього лише 200,-
000 Кореанців. <Щ¡нтоізм (я-
понська релігія почитання 
предків,- яка вважає цісаря 
живим богом) не здобув на
віть 9,000 вірних серед Кореан-

Зате коло 200,000 Коре
анців уважають себе протес
тантами. Найбільше Кореаннів 
держиться давньої своєї релі-

яка вірить у чарівників 
чарівниці. Кореанці вже і 
противляться так фанатично 
чужим місіонарям, як колись, 
коли, ті гинули мученичою 
смертю. 

Кореанці дуже вбогий нарід, 
а до того ще вірять у фана
тизм, призначення, отже й не 
боряться зі злом. Та вони ві
рять у найвище єство „гана-
лім" і до нього моляться в 
крайній нужді. Фаталізм, при
значення уявляють собі як 
стареньку бабусю „Макогаль-

, яка одна має вдасть над 
людською долею. Сам чоловік 
безпомічний — кажуть Коре
анці — що іі не робив бн, ку
ди не кидансяб. 

R a d i o 
В і •боту. 14 ЖОВТНЯ І9М 

стації WHOM 1450 kc Il·' 
є полнакомнш ч\жина 
ськок> піснею. Коша·р¡ 

Ионксрс, ¡і. И . , " ' " ¢ ¡ , " й і·і 
Фатюка. Прощу', 

о попсртя, щоби у , 
ню П|н>і рам\ ¡ік ; 

держання такої пр<ир..М¦,'". 
дуже коштовне І МСН; ,' 
тяжко вдержати її, ¡¦,·, 
до загалу о попертя. Пр¿ци· г ' 
а не пожалуєте. · · Л ¦>¤ 

WILLIAM LAVRYSHKo 
106-Ґ7 _ 177 St., Jamais і . 

NUGA-TONE ЗМІЦНюр 
ОРГАНИ 

ну'га-'тііі·: 

Л·ІОН ¿л, 
ОСІЛИ.,™.! 

ТЛ-ТОІІ ¢ 

(ШИ|Н|¶І В ІДД ІЛ ІВ У . Н . С 0 Н Ш 
КЛІВЛЕНД, О. Сестрпцтво H. 3. 

І!р. Д. Марії від 112 повідомляє, що 
місячні збори відбудуться в неділю, 
15-10 жовтня зараз по Службі Ь>-
жііі її гали церковній сн. Петра і Пав
ла на Калнч. Проситься всіх ·: к·шшь 
прийти на сі збори бо суть важні 
справи до полагодження. Рівнож 
праі.ід\еться дові·уючим віірівнаіи 
свої вкладки, бо впротнвшм разі 
б \д \ть суспендовані; і проситься прн· 

|нести старі грамоти до виміни на по-
'вий рід.— Катерина І'абр¡вська, секр. 

Д1ТРОИТ МІШ. Тов. Укр. Нар. Со 
юза, від. 292 повідомляє усіх своїх 
членів, шо трнквартальн¡ збори відб>· 
д\-гься в неділю, 15-го жовтня, ( '̂ ¯ 
Г_\:А) в ііол\·дне місі>ї богослуже 
і .·дії парафіяльні при Кліперт 
На сі збори вливається усіх членів 
бути присутннми бо е ... 
справі: до мо.тлі оджсння. Члени, кот
рі ще не відобрали своїх гр¡Лют. шо 
брали позичку дістануть на· сих аб<̂  
рах. Члени, котрі ше не вимін>і.іп с; 
рих грамот, а довгують до відділ 
як шо не внрівііають залсглостей, 
бо не виміняють старих грамот, то : 
них не буде!вся платити до Союлл. 

до і .і. НЮ 
в¡дб> сего місяця то е 29 ; 

деться Перший Баль. — 
зс.іь, секр. 

ДІТРОИТ МІНІ. Тов. 
Франка від. 116 повідомляє своїх| 
членів, що Тов. збори відбуду
|| неділю, 15-го жовтня о гол. 12-гіі1 

в полуднє в Українській Школі, 12340 
Мскнй вул., аборн наші важні так 
що просимо всіх членів бути при
сутннми. Члени, які дові\ють до то
вариства за вкладки, а не внрівнають 
їх, або не прийдуть на Збори, будуть 
суспендовані. За тон. уряд. — йоснф 
ІІригарський, предс; Іван Піднерлго· 

кас; П. Андрушків, секр. 

иТРОГТГ МІШ. Тов. Запоросік 
цеви.\ і позамісцевнх. що м¡·*ін 

млі>\ їл·и>ся в неділю, 15-го жовтії 
і год. 1-шіЙ пополуднії. Проспті>с 
сіх членів прийти конечно бо декот 
>і члени занедбали приходити на мі 
інги і не платять свої місячні вклад 
:и. Таксамо ті родичі котрі мают 
і¡тсй, як¡ мають 18 літ життя, щоби 
іншими і переписали до старших 
лен¡в. Члени котрі ||Є ВИрІІІН.>|і·¡ І. 
сто місяця СВОЇХ ДОВГ¡|І її ТоварнеI-

л¡, а¡ст<шуть суспендовані як зі 
Навіть на б\'Д· Соп>ла так і л товариства. — В. Чмнр, 

предс; їв. Ступецький, кас; В. Та
рас, секр. 

ДРІБНІ ОГОЛОШЕНІ 

ЯРОСЛАВА СПОЛІТЛКЕВ|« 
(Graduate 

^¶us¡e; pupil of AuguM 
розпочала осінно-аимоп 
селон, уділяючи лекції 
¯аху_очи $1.25 за гол 

єкµії після умов. Адµ 
616 W».t 182-nd St., N 

ХТО ХОЧЕ ГОЛИТИСЯ : 

$2.00 монеСі ордер 

ДЕШЕВІ й ГАРНІ КІМШТИ 
В НЮ ЙОРКУ. 

ДеріІІІМ|¦ \ЛІ>|·Н. ..|¡І ··. 
У Гарн¡ії ДІЛЬНИЦІ. ,', .; 
собвею, по НІ¡|¡ .і., -, 
Mu·n·i¡¡., (і вище. .\. 
616 We«t 182-nd St., New У 

П О В І Д О М . ! Е П Н Я 
Д-Р Е. ЛАВРИНШН. 

Український лікар і .ілк.н 
України п>>¡.1.1·>··· · У>. 
Поні·с¡авн, Оі.іі'ю і оки.п¡а¡ 
реніс свій офіс ДО 420 Do\\ 
Bldg. 

Урядові години: Рано віл 
В полуднє і під :, ; , 
V ВІВТОРОК І ПНІШІЦ>< і >.СИ| 
до 8. 

Res. Phone: 21054 

НА ПРОДАЖ 
фарма на годівлю курс¡і. ¦<І 
Добрі б\.||ПІКИ, грі>ха Меблі:. І , 
рей. Ціна $2,200, аби ціл., о. 
акрів за $2,400. ; 

J. WALTER OLIVER. 
Savona, N. Y. 

ДЕЛІКАТЕСЕН J ҐРОСЕРШ 
на продаж. Знаменита <>к<·а 

добрий бизнес, 
тупна. 

INTERNATIONAL EXCHANGE. 
ЗО Е. 7th Street, New York, N1 

Д А Р О М ВИШЛЕЛЮ і 

С Т Р А Ш Н И Й Т А Р З А Н . (67) 

едомаі.іііня >ки.:' її. 
ЧІПКИ І Ііпрок. I |[>¡|HI.I: I . 
знакомих адрес до: 

UKRAINIAN BAZAAR. 
170 E. 4th Street, New York, I 

Д-р МИХАЙЛО янкович 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКЛР-.\Н'Л'І-

Урядові години: 
НІЛ і - і |¡oil..л\ |Пі і : 

В неділі ПІСЛЯ \м> >ВИ. 
29 Morton Street, New·.-rk. N.. 

Телефон: Market 3-4S1S 

В той 
кал*и елі: 
на полк: 
глибокої 

ас, коли в Алюрі шу-
в Тарзана, Таден був 
анню. Він проходив 

долЩюю, коли не
сподівано поза закрутом біля 
великого каменя він стрінув
ся лице в лице з людиною, я-
ка була того самого племени, 
що й Тарзан. Ця людина й Та
ден одночасно зробили сигнал 
приязні, піднісши руки дого
ри, Таден побачив, що людина 
не виявляє до нього ворожо-
сти, а крім того йому було ці
каво стрінути щс одно сотво-
ріння, подібне до Тарзана. 

Підійшли вони один до дру
гого й Таден поклав свою.ру
ку на груди тієї людини, біля 
серця. Людина відповіла йому 
тим самим. Отже почалася 
між ними приязнь. Людина 
зпочатку була здивована хво
стом Тадена та пальцями на 
руках і ногах, але скоро пе
реконалася, що Таден має 
звички людські. Таден рішив, 
що це приятель Тарзана, який 
шукає його. „Хто ти такий1?" 
— запитав Таден. Але людина 
не зрозуміла його запитання 
й здивовано прислухувалася 
звукам мови Тадена. 

Не було що робити, а треба 
було вести цього несподівано
го гостя до племени, яке за
хистило в себе й Тадена. Він 
не знав, що Тарзан був у його 
ріднім місті,«що бачив його 
дівчину королівну, й не знав, 
що там уже почалася бороть
ба між верховним жерцем та 
батьком Тадена. Таден вів 
свого нового безхвостого го
стя до великого ватажка Ома-
та. Там він думав нарешті пе

~реконатися, чи цей новий гість 
є приятелем, чи може ворогом 
Тарзана. 

Таден чомусь усе думав, що 
цей безхвостий шукає Тарза
на. Інакше йому не було що 
тут робити. Скоро вони оби
два опинилися недалеко скелі, 
на як¡и у печері жив Омат. 
Таден подрапався догори, а за-
ним також легко, як колись 
це робив Тарзан, подрапався 
безхвостий. Скоро вони оби
два опинилися перед^Оматом. 
Тут Таден сказав Оматови: „Я 

. думаю, що він шукає Тарзана-
Джаґуру". Почувши це, без
хвостий/ закричав: „Тарзан! 
Тарзан! Де він?" Але його не 
розуміли. 

»м·и*;! 

Д -Р Ю Р І Й ДНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р, 
Х І Р У Р Г і АКУШЕР 

1 5 3 A V E N U E В, 
N E W YORK, N. Y. 

(межи 9, I 10. vs.) 
Т·І. ALGONQUIN 4S6-5 . 

Урядові години: рано від Ю до 
11, ввечір від 6 до 8, а в к¢ді~ 

післ.ч умови. 

П Е Т Р О Я Р Е ЛІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБИ 

ЗАЛгІМАбСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX. BROOKLYN, Nr> 

YORK І ОКОЛИЦЯХ. 
TeL: Orchard 4-2563 
I_» E. 7th STREET, 

NEW YORK CITY 

В КО>КДІИ УКРАЇНСЬКІЙ ХА
Т|І ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ 

ЧАСОПИС „СВОБОДА". 


